
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 06.02.2013

Tidspunkt: 10:15  -  15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ida Stuberg SP Christina Wolan SP

Leif Hjulstad SP Trine Berg Fines H

Petter Vesterås H Signar Tormod Berger AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Lena Oldren Heggstad AP Lise Eriksen AP

Jostein Erik Gjermstad FRP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Harald Ness AP

Trond Bjørken AP

Edel Johanne Aaland Brøndbo AP

Merknader: Innkalling og sakliste godkjent.

Før møtets start var det en orientering om NærUng v/prosjektleder Sara Kveli Skjervø

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann

Kristin Volden Planlegger



Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________ ______________________ _______________________

Ida Stuberg Trine Berg Fines    Signar Berger

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 1/13 Kommuneplanens samfunnsdel, 1. gangs behandling og høring.

PS 2/13 Temasak:Kommuneplanens samfunnsdel og  

Innbyggerundersøkelsen

PS 3/13 IKA Trøndelag - opptak av nye eierkommuner

PS 4/13 Samkartlegging MIS - Naturtyper. Kommunal delfinansiering

PS 5/13 Grong Sparebank - oppsigelse av leiekontrakt i tidligere Mosvik 

kommunehus

PS 6/13 Budsjett 2013.  Fordeling av tilskudd innen kulturområdet.

PS 7/13 Støtte til større kulturarrangement og tiltak

PS 8/13 Tariffnotat 2013 - innspill til KS

PS 9/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Saker til behandling

PS 10/13 Ordføreren orienterer

PS 11/13 Tilskudd til oppryddingstiltak.



Saker til behandling

PS 1/13 Kommuneplanens samfunnsdel, 1. gangs behandling og høring.

Rådmannens forslag til vedtak:

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel legges ut til offentlig høring etter plan og bygningslovens § 

11-14. Planen viser Inderøy kommune sin visjon og overordnet mål for sitt arbeid frem mot år 2025.

Det er lagt til grunn visjonen Best- i lag for utvikle kommunens samfunnsutvikling- og 

forvaltningsoppgaver. 

Det settes en høringsfrist med minimum 6 uker. 

Behandling i Formannskapet - 06.02.2013 

Kristin Volden orienterte om resultatet av, og det videre arbeidet med  innbyggerundersøkelsen.

Utkast til Kommuneplanens samfunnsdel ble gjennomgått og mange innspill kom fram og tas med i 

planen.

Ordføreren foreslo siste setning i forslag til vedtak slik:

Det settes en høringsfrist med minimum 6 uker og det gjennomføres folkemøter i høringsperioden. 

Avstemming:
Rådmannens forslag, med ordførerens tillegg, enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 06.02.2013
Utkast til kommuneplanens samfunnsdel legges ut til offentlig høring etter plan og bygningslovens § 

11-14. Planen viser Inderøy kommune sin visjon og overordnet mål for sitt arbeid frem mot år 2025.

Det er lagt til grunn visjonen Best- i lag for utvikle kommunens samfunnsutvikling- og 

forvaltningsoppgaver. 

Det settes en høringsfrist med minimum 6 uker og det gjennomføres folkemøter i høringsperioden. 

PS 2/13 Temasak:Kommuneplanens samfunnsdel og  Innbyggerundersøkelsen

Behandling i Formannskapet - 06.02.2013 

Saken utgår, jfr. Sak 1/13.



PS 3/13 IKA Trøndelag - opptak av nye eierkommuner

Rådmannens forslag til vedtak

Framlagt forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.

Behandling i Formannskapet - 06.02.2013 
Saksordfører: Edel Brøndbo

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 06.02.2013
Framlagt forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.

PS 4/13 Samkartlegging MIS - Naturtyper. Kommunal delfinansiering

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune gjennomfører i samsvar med tidligere planer en Samkartlegging MIS – Naturtyper.

Kostnadsrammen er kr. 300.000 som finansieres slik:

Kr. 100.000,- avsatt budsjett Ansvar 130 Næring og plan

Kr. 200.000,-  dekkes over Disposisjonsfond - generelt

Behandling i Hovedutvalg Natur - 04.02.2013 
Saksordfører: Bjarne Kvistad

Avstemming
Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 04.02.2013
Inderøy kommune gjennomfører i samsvar med tidligere planer en Samkartlegging MIS – Naturtyper.

Kostnadsrammen er kr. 300.000 som finansieres slik:

Kr. 100.000,- avsatt budsjett Ansvar 130 Næring og plan



Kr. 200.000,-  dekkes over Disposisjonsfond - generelt

Behandling i Formannskapet - 06.02.2013 

Saksordfører:  Christina Wolan

Avstemming:

Hovedutvalg Natur sin innstilling enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 06.02.2013
Inderøy kommune gjennomfører i samsvar med tidligere planer en Samkartlegging MIS – Naturtyper.

Kostnadsrammen er kr. 300.000 som finansieres slik:

Kr. 100.000,- avsatt budsjett Ansvar 130 Næring og plan

Kr. 200.000,-  dekkes over Disposisjonsfond - generelt

PS 5/13 Grong Sparebank - oppsigelse av leiekontrakt i tidligere Mosvik 

kommunehus

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å ta endelig beslutning i saken, herunder eventuelt inngå minnelig avtale 

med Grong Sparebank om tidligere fristilling fra leieavtale mellom Grong Sparebank og kommunen 

om arealene i tidligere Mosvik kommunehus.

Behandling i Formannskapet - 06.02.2013 

Saksordfører:  Petter Vesterås

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 06.02.2013
Rådmannen gis fullmakt til å ta endelig beslutning i saken, herunder eventuelt inngå minnelig avtale 

med Grong Sparebank om tidligere fristilling fra leieavtale mellom Grong Sparebank og kommunen 

om arealene i tidligere Mosvik kommunehus.



PS 6/13 Budsjett 2013.  Fordeling av tilskudd innen kulturområdet.

Rådmannens forslag til vedtak

Framlagt forslag til fordeling av kulturtilskudd/-overføringer 2013 vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013:

Saksordfører:  Harald Ness 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013

Framlagt forslag til fordeling av kulturtilskudd/-overføringer 2013 vedtas.

Behandling i Formannskapet - 06.02.2013 

Saksordfører:  Harald Ness

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 06.02.2013

Framlagt forslag til fordeling av kulturtilskudd/-overføringer 2013 vedtas.

PS 7/13 Støtte til større kulturarrangement og tiltak

Rådmannens forslag til vedtak

Følgende større kulturarrangement og tiltak gis støtte i 2013:

a) Søknad nr. 1, Inderøy idrettslags 150-årsjubileum. 

Inderøy kommune støtter jubileet med kr. 50 000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt til 

formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser fastsettes av rådmannen.

b) Søknad nr. 4, Soddjazz.

Soddjazz tildeles kr. 50 000,- i tråd med vedtatt budsjett. Søknad om økt tilskudd 

imøtekommes ikke.

c) Søknad nr. 6, Kirkelig fellesråd. Sommerens Maria. 

Inderøy kommune støtter prosjektet med kr. 40 000,-. Tilskudd dekkes av midler avsatt til 

formannskapets disposisjon.



d) Søknad nr. 7, Mosvik teaterlag, Martin Kvennavika.

Inderøy kommune støtter teaterproduksjonen med kr. 40 000,-. Tilskuddet dekkes av midler 

avsatt til formannskapets disposisjon.  

e) Søknad nr. 10. Inderøysommer.

Se sak 5/13 (Folk) Budsjetteres innenfor rammen av faste driftstilskudd med kr. 70.000,-

f) Søknad nr. 11, Kunst i Festival.

Inderøy kommune støtter Kunst – i festival med kr. 40 000,-. Tilskuddet dekkes av midler 

avsatt til formannskapets disposisjon.

g) Søknad nr. 12, Inderøyfest.

Inderøy kommune støtter Inderøyfest med kr. 390 000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt 

til formannskapets disposisjon.

h) Søknad nr.13, Kortreist Dansefestival.  

Inderøy kommune støtter Kortreist Dansefestival med kr. 50 000,-. Tilskuddet dekkes av 

midler avsatt til formannskapets disposisjon.

i) Søknad 15, Landsstevnet Norges Bygdeungdomslag 

Inderøy kommune støtter Norges Bygdeungdomslags landsstevne med kr. 60 000,-. 

Tilskuddet dekkes av midler avsatt til formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser 

fastsettes av rådmannen.

j) Søknad nr. 2, Taekwando Høstleir, søknad nr. 5, Koret på Våja, Jubileumsforestilling, søknad 

nr. 8, Kvennavikdåggån og søknad nr. 14 Båttreff. 

Arrangementene ytes tilskudd på til sammen kr. 45 000,-. Beløpet dekkes innenfor rammen 

for vedtatt kulturbudsjett 2013.  Se egen sak 5/13(Folk) – 3850 Aktivitetstilskudd. Endelig 

fordeling fastsettes administrativt.

Støtte til andre kulturtiltak:

a) Søknad nr. 16, Kyrkjebladet, Støtte til drift, søknad nr.17, Per Kvistad Uddu, Gullalderen og 

søknad nr.18, Sund Folkehøgskole, Renovering av flygel, prioriteres ikke. 

Vedrørende søknad nr. 16 henvises til generelt tilskudd til kirken i vedtatt budsjett.

b) Søknad nr. 19. Robert Øfsti. Bok om kunstneren Einar Øfsti. 

Inderøy kommune støtter bokprosjektet med kr. 20.000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt 

til formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser fastsettes av rådmannen.



c) Søknad nr. 20, e@. Økt driftsstøtte. 

Se egen sak 5/13. (Folk) . Tilskudd E@.

d) Søknad nr. 21, Fjord- og Jektnemnda. Økt driftsstøtte til Jekta Pauline.

Se sak 5/13. (Folk) .

e) Søknad nr. 22. Inderøy idrettslag. Nytt skitrekk i Prestlia.

Inderøy Idrettslag, alpingruppa, må bearbeide dokumentasjon av planer, inkludert 

finansieringsplan, i forhold til søknaden om spillemidler. Det forutsettes avklaringer rundt 

dette spørsmålet før eventuelt kommunalt tilskudd kan behandles.

f) Søknad nr. 23. Sommeravisa.

Inderøy kommune yter tilskudd til Sommeravisa på kr. 60 000,- i 2013.

Kostnader dekkes på følgende måte:

- kr. 30 000,- dekkes av midler avsatt til formannskapets disposisjon

- Kr. 30 000,- dekkes av samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020

g) Søknad nr. 24. Dans i Nord-Trøndelag. Midler til utvikling av regionalt dansesenter. 

Søknaden behandles som egen sak for Næringsfondet.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013 

Saksordfører:  Harald Ness

Randi Løkken tok opp spørsmålet om sin habilitet da hun er leder i Mosvik teaterlag og fratrådte 

møtet.  Hun ble enstemmig erklært inhabil for å behandle saken.

Ragnhild Kjesbu tok opp spørsmålet om sin habilitet da hun er styremedlem i Inderøy i.l. og fratrådte 

møtet.  Hun ble enstemmig erklært inhabil for å behandle saken.

Karen Elise W. Langfjæran tok opp spørsmålet om sin habilitet da hun er i styret i InderøyFest og 

fratrådte møtet.  Hun ble enstemmig erklært inhabil for å behandle saken.

Harald Ness foreslo slik endring:   

Støtte til andre kulturtiltak:

Nytt pkt. h)

Søknad nr. 17; Fotballen i Inderøy, boka Gullalderen, tildeles kr 20.000,- . Tilskuddet dekkes av 

formannskapets tilleggsbevilgning.

Harald Ness foreslo slikt tillegg:



Hovedutvalg Folk ber formannskapet se nærmere på søknad nr. 12, InderøyFest, å vurdere 

tilskuddsbeløpet på nytt.

SV v/Siv Furunes foreslo slikt tillegg:

Hovedutvalg Folk ber om at InderøyFest har flere arrangement og aktiviteter for barn og unge.

Votering:

Harald Ness sitt forslag vedr. søknad nr. 17:  4 stemte for forslag, 3 stemte imot.

Harald Ness sitt forslag vedr. søknad nr. 12:  Enstemmig.

Siv Furunes sitt forslag:  Enstemmig

Avstemming:

Rådmannens forslag med vedtatte tillegg, enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013
Følgende større kulturarrangement og tiltak gis støtte i 2013:

a) Søknad nr. 1, Inderøy idrettslags 150-årsjubileum. 

Inderøy kommune støtter jubileet med kr. 50 000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt til 

formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser fastsettes av rådmannen.

b) Søknad nr. 4, Soddjazz.

Soddjazz tildeles kr. 50 000,- i tråd med vedtatt budsjett. Søknad om økt tilskudd 

imøtekommes ikke.

c) Søknad nr. 6, Kirkelig fellesråd. Sommerens Maria. 

Inderøy kommune støtter prosjektet med kr. 40 000,-. Tilskudd dekkes av midler avsatt til 

formannskapets disposisjon.

d) Søknad nr. 7, Mosvik teaterlag, Martin Kvennavika.

Inderøy kommune støtter teaterproduksjonen med kr. 40 000,-. Tilskuddet dekkes av midler 

avsatt til formannskapets disposisjon.  

e) Søknad nr. 10. Inderøysommer.

Se sak 5/13 (Folk) Budsjetteres innenfor rammen av faste driftstilskudd med kr. 70.000,-

f) Søknad nr. 11, Kunst i Festival.

Inderøy kommune støtter Kunst – i festival med kr. 40 000,-. Tilskuddet dekkes av midler 

avsatt til formannskapets disposisjon.

g) Søknad nr. 12, Inderøyfest.



Inderøy kommune støtter Inderøyfest med kr. 390 000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt 

til formannskapets disposisjon.

h) Søknad nr.13, Kortreist Dansefestival.  

Inderøy kommune støtter Kortreist Dansefestival med kr. 50 000,-. Tilskuddet dekkes av 

midler avsatt til formannskapets disposisjon.

i) Søknad 15, Landsstevnet Norges Bygdeungdomslag 

Inderøy kommune støtter Norges Bygdeungdomslags landsstevne med kr. 60 000,-. 

Tilskuddet dekkes av midler avsatt til formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser 

fastsettes av rådmannen.

j) Søknad nr. 2, Taekwando Høstleir, søknad nr. 5, Koret på Våja, Jubileumsforestilling, søknad 

nr. 8, Kvennavikdåggån og søknad nr. 14 Båttreff. 

Arrangementene ytes tilskudd på til sammen kr. 45 000,-. Beløpet dekkes innenfor rammen 

for vedtatt kulturbudsjett 2013.  Se egen sak 5/13(Folk) – 3850 Aktivitetstilskudd. Endelig 

fordeling fastsettes administrativt.

Støtte til andre kulturtiltak:

a) Søknad nr. 16, Kyrkjebladet, Støtte til drift, og søknad nr.18, Sund Folkehøgskole, Renovering 

av flygel, prioriteres ikke. 

Vedrørende søknad nr. 16 henvises til generelt tilskudd til kirken i vedtatt budsjett.

b) Søknad nr. 19. Robert Øfsti. Bok om kunstneren Einar Øfsti. 

Inderøy kommune støtter bokprosjektet med kr. 20.000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt 

til formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser fastsettes av rådmannen.

c) Søknad nr. 20, e@. Økt driftsstøtte. 

Se egen sak 5/13. (Folk) . Tilskudd E@.

d) Søknad nr. 21, Fjord- og Jektnemnda. Økt driftsstøtte til Jekta Pauline.

Se sak 5/13. (Folk) .

e) Søknad nr. 22. Inderøy idrettslag. Nytt skitrekk i Prestlia.

Inderøy Idrettslag, alpingruppa, må bearbeide dokumentasjon av planer, inkludert 

finansieringsplan, i forhold til søknaden om spillemidler. Det forutsettes avklaringer rundt 

dette spørsmålet før eventuelt kommunalt tilskudd kan behandles.

f) Søknad nr. 23. Sommeravisa.



Inderøy kommune yter tilskudd til Sommeravisa på kr. 60 000,- i 2013.

Kostnader dekkes på følgende måte:

- kr. 30 000,- dekkes av midler avsatt til formannskapets disposisjon

- Kr. 30 000,- dekkes av samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020

g) Søknad nr. 24. Dans i Nord-Trøndelag. Midler til utvikling av regionalt dansesenter. 

Søknaden behandles som egen sak for Næringsfondet.

Støtte til andre kulturtiltak:

Nytt pkt. h)

Søknad nr. 17; Fotballen i Inderøy, boka Gullalderen, tildeles kr 20.000,- . Tilskuddet dekkes av 

formannskapets tilleggsbevilgning.

Hovedutvalg Folk ber formannskapet se nærmere på søknad nr. 12, InderøyFest, å vurdere 

tilskuddsbeløpet på nytt.

Hovedutvalg Folk ber om at InderøyFest har flere arrangement og aktiviteter for barn og unge.

Randi Løkken, Ragnhild Kjesbu og Karen Elise W. Langfjæran tiltrådte møtet igjen.

Behandling i Formannskapet - 06.02.2013:

Saksordfører: Harald Ness 

Harald Ness foreslo Hovedutvalg Folk sin innstilling. 

Leif Hjulstad ba om gruppemøte og møtet ble heva og ble satt igjen etter 10 minutter.

H og SP v/Leif Hjulstad foreslo slik endring:

Støtte til andre kulturtiltak:

Søknad nr. 12, InderøyFest, tildeles kr 450.000,-. Tilskuddet dekkes av formannskapets 

disposisjonsfond.

Søknad nr. 16, Kyrkjebladet, støtte til drift, tildeles kr 20.000,-. Tilskuddet dekkes av formannskapets 

disposisjonsfond.

Søknad nr. 18, Sund Folkehøgskole, Renovering av flygel, tildeles kr 20.000,-. –Tilskuddet dekkes av 

formannskapets disposisjonsfond.

Ordføreren ba om gruppemøte og møtet ble heva og ble satt igjen etter 5 minutter.

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling samt forslag fremkommet i møtet enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 06.02.2013
Følgende større kulturarrangement og tiltak gis støtte i 2013:



a) Søknad nr. 1, Inderøy idrettslags 150-årsjubileum. 

Inderøy kommune støtter jubileet med kr. 50 000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt til 

formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser fastsettes av rådmannen.

b) Søknad nr. 4, Soddjazz.

Soddjazz tildeles kr. 50 000,- i tråd med vedtatt budsjett. Søknad om økt tilskudd 

imøtekommes ikke.

c) Søknad nr. 6, Kirkelig fellesråd. Sommerens Maria. 

Inderøy kommune støtter prosjektet med kr. 40 000,-. Tilskudd dekkes av midler avsatt til 

formannskapets disposisjon.

d) Søknad nr. 7, Mosvik teaterlag, Martin Kvennavika.

Inderøy kommune støtter teaterproduksjonen med kr. 40 000,-. Tilskuddet dekkes av midler 

avsatt til formannskapets disposisjon.  

e) Søknad nr. 10. Inderøysommer.

Se sak 5/13 (Folk) Budsjetteres innenfor rammen av faste driftstilskudd med kr. 70.000,-

f) Søknad nr. 11, Kunst i Festival.

Inderøy kommune støtter Kunst – i festival med kr. 40 000,-. Tilskuddet dekkes av midler 

avsatt til formannskapets disposisjon.

g) Søknad nr. 12, Inderøyfest.

Inderøy kommune støtter Inderøyfest med kr. 450.000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt 

til formannskapets disposisjon.

h) Søknad nr.13, Kortreist Dansefestival.  

Inderøy kommune støtter Kortreist Dansefestival med kr. 50 000,-. Tilskuddet dekkes av 

midler avsatt til formannskapets disposisjon.

i) Søknad 15, Landsstevnet Norges Bygdeungdomslag 

Inderøy kommune støtter Norges Bygdeungdomslags landsstevne med kr. 60 000,-. 

Tilskuddet dekkes av midler avsatt til formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser 

fastsettes av rådmannen.

j) Søknad nr. 2, Taekwando Høstleir, søknad nr. 5, Koret på Våja, Jubileumsforestilling, søknad 

nr. 8, Kvennavikdåggån og søknad nr. 14 Båttreff. 

Arrangementene ytes tilskudd på til sammen kr. 45 000,-. Beløpet dekkes innenfor rammen 

for vedtatt kulturbudsjett 2013.  Se egen sak 5/13(Folk) – 3850 Aktivitetstilskudd. Endelig 

fordeling fastsettes administrativt.

Støtte til andre kulturtiltak:



a) Søknad nr. 16, Kyrkjebladet, Støtte til drift, tildeles kr 20.000,-. Tilskuddet dekkes av 

formannskapets tilleggsbevilgning. Søknad nr.18, Sund Folkehøgskole, Renovering av flygel, 

tildeles kr 20.000,-.  Tilskuddet dekkes av formannskapets tilleggsbevilgning. 

b) Søknad nr. 19. Robert Øfsti. Bok om kunstneren Einar Øfsti. 

Inderøy kommune støtter bokprosjektet med kr. 20.000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt 

til formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser fastsettes av rådmannen.

c) Søknad nr. 20, e@. Økt driftsstøtte. 

Se egen sak 5/13. (Folk) . Tilskudd E@.

d) Søknad nr. 21, Fjord- og Jektnemnda. Økt driftsstøtte til Jekta Pauline.

Se sak 5/13. (Folk) .

e) Søknad nr. 22. Inderøy idrettslag. Nytt skitrekk i Prestlia.

Inderøy Idrettslag, alpingruppa, må bearbeide dokumentasjon av planer, inkludert 

finansieringsplan, i forhold til søknaden om spillemidler. Det forutsettes avklaringer rundt 

dette spørsmålet før eventuelt kommunalt tilskudd kan behandles.

f) Søknad nr. 23. Sommeravisa.

Inderøy kommune yter tilskudd til Sommeravisa på kr. 60 000,- i 2013.

Kostnader dekkes på følgende måte:

- kr. 30 000,- dekkes av midler avsatt til formannskapets disposisjon

- Kr. 30 000,- dekkes av samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020

g) Søknad nr. 24. Dans i Nord-Trøndelag. Midler til utvikling av regionalt dansesenter. 

Søknaden behandles som egen sak for Næringsfondet.

        

h)   Søknad nr. 17, Fotballen i Inderøy, boka Gullalderen, tildeles kr 20.000,-.  Tilskuddet dekkes 

av formannskapets tilleggsbevilgning.

InderøyFest bes om å ha flere arrangement og aktiviteter for barn og unge.

PS 8/13 Tariffnotat 2013 - innspill til KS

Rådmannens forslag til vedtak:



Formannskapet tar tariffnotat fra KS til orientering.

Tariffoppgjøret 2013 bør bidra til:

- generelt styrke kommunesektorens evne til å rekruttere kompetent personell
- å differensiere betingelser med sikte på lettere rekruttere til arbeid på helg. (ubekvem 

arbeidstid)
- ivaretakelse av mulighetene for en lokal lønns- og arbeidsgiverpolitikk. 

Behandling i Formannskapet - 06.02.2013 

Saksordfører:  Leif Hjulstad

Ordføreren foreslo første strekpunkt slik:

- generelt styrke kommunesektorens evne til å rekruttere og beholde kompetent personell.

Avstemming:

Rådmannens forslag med tillegg fremkommet i møtet, enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 06.02.2013
Formannskapet tar tariffnotat fra KS til orientering.

Tariffoppgjøret 2013 bør bidra til:

- generelt styrke kommunesektorens evne til å rekruttere og kompetent personell
- å differensiere betingelser med sikte på lettere rekruttere til arbeid på helg. (ubekvem 

arbeidstid)
- ivaretakelse av mulighetene for en lokal lønns- og arbeidsgiverpolitikk. 

PS 9/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 06.02.2013:

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap februar ble lagt på PDF 

Expert den 01.02.13. 

Rådmannen supplerte orienteringen med

- Regnskapet 2012

- Vedtekter for Inderøy kulturhus

- Skipsvraket i Kjerringvika

- Lensmyra industriområde – status

- Mosvik skole

- Inderøy oppvekst og kultursenter

- Sakshaug gamle skole

- Inderøy samfunnshus



- Sandvollan samfunnshus – revidering av avtale

- Forprosjekt idrettshall Røra

- Legetjenesten – avtaler

- Omstillinger i administrasjonen

- Kroa produkter

Leif Hjulstad foreslo slikt vedtak:

Formannskapet ber ordføreren om å gjøre tydelig overfor Flyndra om behovet for å videreføre 

aktivitet i Mosvik så lenge det er brukere med behov i området.

- Bofellesskap på Nessjordet.

Harald Ness foreslo slikt vedtak:

Rådmannens orientering med vedlegg vedrørende bofellesskap Nessjordet tas til orientring.

Administrasjonen bes om snarest råd å utarbeide et skisseprosjekt for bygging av boliger for 

utviklingshemmede som;

1. Er i tråd med nasjonale føringer på området.

2. Prosjektet gjennomføres i forståelse og samarbeid med NFU. Administrasjonen gir Hovedutvalg 

Folk og formannskapet løpende orientering om framdriften i prosjektet.

Rådmannen fratrådte møtet før avstemming.

Avstemming:

Bofellesskap Nessjordet: Harald Ness sitt forslag: 4 stemte for forslaget, 5 stemte imot.

Kroa produkter: Leif Hulstad sitt forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 06.02.2013:
Redegjørelsen tatt til orientering.

Kroa Produkter:

Formannskapet ber ordføreren om å gjøre tydelig overfor Flyndra om behovet for å videreføre 

aktivitet i Mosvik så lenge det er brukere med behov i området.



PS 10/13 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 06.02.2013

Ordføreren orienterte om

- MINT (muikktjenesten i Nord-Trøndelag)

- Utbygging ved Fossum Auto

- Stemmerettsjubileet 2013 og 200 årsjubileet for grunnloven i 2014.

- Utviklingssamtale med rådmannen

- Havnerådet

- Økologisk mat i institusjoner

- Mekling hos Fylkesmannen i N-T

- Idrettshall på Røra – forprosjekt

- Inderøy 2020 – prosjekt vertsskap

- Flyndra

- Besøk fra en kommune i Latvia

- Vinmonopol

- Partnerskap oppvekstprogrammet

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 06.02.2013:
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 11/13 Tilskudd til oppryddingstiltak.

Rådmannens forslag til vedtak:

Vangslia Velforening og Sandvollan Idrettslag innvilges et tilskudd på inntil kr. 10 000,- hver til 

dekning av opprydningstiltak i forbindelse med uvær vinteren 2011/2012.

Beløpet – i sum inntil kr. 20000,- - dekkes over formannskapets konto Reservert til 

tilleggsbevilgninger.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett og utbetaler på grunnlag av dokumentere kostnader.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 22.10.2012 

Saksordfører: Mads Skaugen



Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 22.10.2012

Vangslia Velforening og Sandvollan Idrettslag innvilges et tilskudd på inntil kr. 10 000,- hver til 

dekning av opprydningstiltak i forbindelse med uvær vinteren 2011/2012.

Beløpet – i sum inntil kr. 20.000,00 dekkes over formannskapets konto Reservert til 

tilleggsbevilgninger.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett og utbetaler på grunnlag av dokumenterte kostnader.

Behandling i Formannskapet - 06.02.2013 

Saksordfører:  Signar Berger

Avstemming:

Hovedutvalg Natur sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 06.02.2013
Vangslia Velforening og Sandvollan Idrettslag innvilges et tilskudd på inntil kr. 10 000,- hver til 

dekning av opprydningstiltak i forbindelse med uvær vinteren 2011/2012.

Beløpet – i sum inntil kr. 20000,- - dekkes over formannskapets konto Reservert til 

tilleggsbevilgninger for 2012.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett og utbetaler på grunnlag av dokumenterte kostnader.


